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Konu:
GÜMRÜKTE ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ, HARÇ, FON VE BENZERİ
YÜKÜMLÜLÜKLERİN ÖZEL BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENEBİLMESİNE
DAİR PROTOKOLLER FESHEDİLMEKTEDİR
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.02.2020 tarihli ve 73421605-030.03
sayılı yazısında, ithalatta alınması gereken vergi, harç, fon ve benzeri (gümrük vergisi, KDV,
Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi) yükümlülüklerin özel bankalar
üzerinden tahsilatına dair protokollerin feshi amacıyla ilgili bankalara 21.02.2020 tarihinde yazı
gönderildiği ve bu yazının tebliğ tarihinden bir ay sonra geçerli olmak üzere ilgili protokollerin
feshedildiği ve tahsilat yetkilerinin kaldırıldığı açıklanmıştır.
Fesih tarihinden itibaren yazıya ekli bankalara bağlı merkez, şube, internet bankacılığı, ATM,
telefon bankacılığı da dahil herhangi bir kanal aracılığıyla söz konusu protokoller kapsamında
hiçbir surette tahsilat yapılamayacaktır.
Protokolleri devam eden ve ödemelerin yapılabileceği bankalar ise aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 15.12.2020 tarihli duyuruda da,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 41. maddesi ile Hazine
ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat
protokollerinin, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirildiği ve buna göre, vergi
dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer
alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde,
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

vasıtasıyla tahsiline devam edileceği açıklanmıştı. Konu hakkında 16.12.2019 tarih ve
2019/168 sayılı sirkülerimiz ile bilgilendirme yapılmıştı. Diğer taraftan, hangi bankaların kredi
kartları kullanılmak suretiyle ödeme yapılabileceğine dair listeye de söz konusu sirkülerimizde
yer verilmişti.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
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